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Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift
(TEK17)
§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass.
Ref: Kap. 12 § 12-10

Byggesaken AS anmoder om at det ikke blir endringer om å gi fritak for boder, men heller at dagens
forskrift tilføyes teksten: Et strømuttak skal monteres i sportsboder.

Begrunnelse: Direktoratet går her mot trenden i samfunnet med at det satses i stadig større grad på
sykling, og sykler må plasseres et sted samt at EL-sykler må lades.

Et vedlegg.

Mvh

Jan Karlsen

Se vedlegg
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Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 

Kommenter fra Byggesaken AS 

https://svar.dibk.no/no/docs/37731#svar 

Fjerning av krav til boder etter § 12-10 andre ledd.  

Fjerningen av kravet er begrunnet i innsparing av kostnader. 

KOMMENTARER 

Målgruppen for små boliger og studentboliger er gjerne yngre mennesker. Det er ikke 

denne gruppen beboere som har stort behov for bilplass, men får i stadig større 

omfang mer bruk for en liten bod til plassering av en sykkel, eller to.  

Staten og kommunene satser for tiden store summer på å 

fremme bruk og muligheter til å sykle på gode sykkelveger, 

og salg av vanlige- og elektriske sykler er økende. 

Men hvor skal syklene plasseres ved boligen?  

I trappeoppgangen, i stua eller ute på gata? Allerede nå 

sees sykler i stort omfang plassert på verandaer, selv om 

det er en tilgjengelig bodplass … 

Gode sykler koster fra 10.000 til 25.000, alt etter interesser 

og behov, og dette er ikke noe en setter fra seg hvor som helst og når som helst.  

Kommuner og Staten satser nå bl.a. stort på sykling og sykkelveger, og da kan ikke 

Direktoratet for byggkvalitet gå mot strømmen ved å redusere mulighetene for 

oppbevaring av sykler.  

… Nå skal Norge bli et moderne sykkelland. Regjeringen og SV bevilger 6,9 

milliarder kroner til bygging av sykkelveier. […] 

Byggesaken AS anmoder derfor at det ikke blir endringer om å gi 

fritak for boder, men heller at forskriften tilføyes teksten:  

Et strømuttak skal monteres i sportsboder. 

 

Ref:  (… 2) Boenhet skal ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5,0 m2 BRA 

for sykler, sportsutstyr, barnevogner mv. For boenhet inntil 50 m2 BRA skal arealet 

være minimum 2,5 m2 BRA. […] 

 

  Med hilsen 

Jan Karlsen 

   Helårssyklist 

jan@byggesaken.no 

Er det slik det skal være? 
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